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Abstract 

Johannes Åberg 2012: Har längden betydelse? – En kvantitativ studie av elevers textstrukturer. 

Does the length matter? – A quantitative study of student text structures. Essay writing is one part of the 

national test in the school subject Swedish. Here the student gets the opportunity to demonstrate 

that it is able to follow instructions and produce a coherent text. The examinator's task hereby 

becomes a troublesome process with subtle distinctions between rights and wrongs. This 

quantitative study consists of an investigation of the significance of length in students’ texts, i.e. text 

length, sentence length and word length. The aim is to collate the texts grade with these three 

aspects of length and also compare feminine and masculine language features. 17 student texts from 

the 2011 national test in Swedish for students aged 15, written by nine girls and eight boys from the 

grade levels not achieving the goals, satisfactory and very well satisfactory, form the basis for the study. These 

are three grade levels in a scale of four, where the second highest has been omitted. 

The results indicate that the answer to the question in the title is yes and furthermore that boys 

and girls use the length variable in different ways. For instance, boys tend to produce shorter texts 

with more longer words. There is also a slight correlation between short sentences and high grades. 

Finally, it seems to be of the highest concern to write a longer text if you want to avoid the lowest 

grade.  

Nyckelord 

Textlingvistik, textstrukturer, textlängd, meningslängd, ordlängd, nationella provet i svenska.  
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Inledning 

"Krasst uttryckt kan man säga att en dator som bara räknade ord skulle lyckas bra med allt utom att 

leta reda på femmorna, om den fick i uppgift att sätta betyg" (Hultman & Westman, 1977). Det 

numera klassiska citatet ställer bedömningen av elevtexter på sin spets och ger ett tydligt jakande 

svar på frågan i denna uppsats titel. Faktum är att omfånget ofta hamnar i fokus. "Hur långt ska det 

vara?", undrar eleverna när de fått i uppgift att producera en text. Samma fråga kastas återkommande 

över mig så fort det kommer på tal att jag skriver en uppsats. Frågan är så relevant att det till och 

med i lärarinformationen som skickas ut i samband med det nationella provet i svenska för årskurs 

nio finns ett textstycke med rubriken "Är ett långt svar alltid bäst?" (Skolverket, 2011c: 19). Själva 

existensen av ett sådant textstycke signalerar att det finns en uppfattning inom lärarkåren som säger 

att ordet långt är synonymt med kvalitet. Till vilken grad längden har betydelse vid bedömningen av 

elevtexter är av intresse av anledningen att kartlägga hur olika strukturella egenskaper värderas och 

bedöms. 

I en nyligen publicerad rapport från skolinspektionen konstateras att variationen i lärares 

bedömning vid det nationella provets uppsatsskrivning i svenska är anmärkningsvärt stor 

(Skolinspektionen, 2012). Här tillsattes en kontrollgrupp av bedömare och ett material av närmare 

100 000 elevtexter betygsattes. Undersökningen visade att endast 56 procent av de granskade proven 

har betygsatts lika av bedömande lärare och skolinspektionens kontrollrättare. Detta medför en 

diskrepans vid nästan vartannat prov, vilket i sin tur belyser ett problem gällande ett av de nationella 

provens två huvudsyften; nämligen att stödja en rättvis och likvärdig bedömning (Skolverket, 2011). 

Skolinspektionen går så långt att de rekommenderar en revidering av de nationella proven där 

delprov av uppsatskaraktär stryks helt och hållet.  

Beatrice Ciolek Laerum menar att det, under de senaste decennierna, skett en förskjutning i 

vad som anses vara författaregenskaper att sträva efter (Ciolek Laerum, 2009: 6). Ett nyanserat 

innehåll med förmåga att uttrycka sig kommunikativt har ersatt rättskrivningsidealet. Skolverket har 

hängt med i utvecklingen och anger i sina bedömningsanvisningar för nationella provets uppsatsdel i 

svenska årskurs 9 följande fem kvalitéer att fokusera på: Kommunikativ kvalitet, innehåll, struktur, 

språk och skrivregler (Skolverket, 2011a). Anvisningarna för bedömning utgörs av en utförlig 

bedömningsmatris samt exempeltexter. Matriserna innehåller inga konkreta anvisningar för hur 

längd ska bedömas.  

Trots skolverkets ingående bedömningsanvisningar sker alltså inte en enhetlig bedömning av 

elevers texter. I ljuset av detta blir det rimligt att anta att bedömande lärare praktiserar egna 
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premisser utöver skolverkets anvisningar (Berge, 2002). Vad som egentligen genererar ett visst betyg 

är en gigantisk fråga. Listan med faktorer skulle kunna göras milslång. Genom att studera elevtexter 

utifrån ett syntaktiskt och lexikaliskt perspektiv ämnar jag i det följande att finna dolda normer som 

beaktas vid bedömningen av dessa. 

Krasst uttryckt kan man säga att jag ämnar undersöka om textbedömning verkligen är en 

uppgift som man kan ålägga en ordräknande dator. 

Syfte och frågeställningar 

Bedömningen av nationella provets uppsatsdel i svenska uppvisar stora skillnader mellan olika lärare. 

Syftet med min uppsats är att klargöra förhållanden mellan elevtexters kvantitativa strukturer i 

relation till deras betyg. 

▪ Finns det någon samvariation mellan elevtexters längd och betyg? 

▪ Finns det någon samvariation mellan elevtexters meningslängd och betyg? 

▪ Finns det någon samvariation mellan elevtexters ordlängd och betyg? 

▪ Finns det någon samvariation mellan pojkars och flickors text-, menings- och ordlängder i 

relation till deras betyg? 
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Material och metod 

I detta kapitel beskrivs undersökningens förutsättningar. Inledningsvis presenteras elevernas 

förutsättningar genom uppgifterna för uppsatsdelen från det nationella provet i svenska det aktuella 

året. Därefter följer en genomgång av de elevtexter som utvalts för granskning, tillvägagångssätt för 

urval och hur elevtexterna strukturerats. Efter presentationen av urvalet beskrivs metoden som 

använts för analys och slutligen diskuteras vilka etiska överväganden som beaktats vid hanteringen 

av elevtexterna.  

Det nationella provet 

Det nationella provets uppsatsdel i svenska vårterminen 2011 består av fyra valbara skrivuppgifter. 

Eleverna bestämmer på plats vilken uppgift de vill arbeta med och skriver en text utifrån de angivna 

ramarna. Provdagen var på förhand bestämd till den 10 februari och skrivtiden var 160 minuter, 

vilket var lika för alla. Den första uppgiften uppmuntrar till en berättande text och är ett bidrag till 

en antologi där eleven ombeds beskriva hur hon gör för att hämta kraft när livet känns tungt. Den 

andra är en stipendieansökan där eleven ska beskriva ett brinnande intresse och övertyga juryn om att 

få stipendiet. Nummer tre i ordningen är ett debattinlägg angående valfritt ämne och den fjärde 

uppgiften är en krönika om kärlek. De olika uppgifternas textgengenre är således inget krav "... utan 

uppmanas att: 'Argumentera för ...', 'Presentera ditt projekt ...', 'och förklara varför ...', 'Resonera 

kring ...' osv.", förklarar Eva Östlund-Stjärnegårdh, projektledare för nationella provet i svenska 

(Östlund-Stjärnegårdh, 2010: 134).  

För att mina data över elevers skrivande ska bli jämförbar ämnar jag granska texter från en och 

samma uppgift. Jämförelsen blir befogad eftersom omkringliggande förhållanden såsom skrivtid, 

hjälpmedel och skrivuppgift varit densamma för samtliga skribenter från mitt material. Det har 

konstaterats att majoriteten av eleverna i årskurs 9 allmänt väljer att skriva berättande texter 

(Östlund-Stjärnegårdh, 2010: 135). Hela 87 procent av eleverna vid 2006 års nationella prov i 

svenska valde uppgifter som lätt resulterar i denna skrivform (Ciolek Laerum, 2009: 8). Vid 2011 års 

nationella prov valdes uppgift fyra av flest elever, 29 procent (Skolverket, 2012). Med detta i åtanke 

känns det mest rättvisande att, i min studie, använda texter från den fjärde uppgiften. Denna är en 

till synes relativt styrd uppgift där både tema och textgenre är givet. Elevtexterna kommer 

innehållsligt att påminna om varandra vilket legitimerar en kvantitativ textanalys. Det självklara valet 
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kunde annars tyckas vara uppgift nummer tre, debattartikeln om valfritt ämne, då en jämförelse med 

Hultman & Westman, med efterföljare, hade blivit möjlig. Min undersökning fokuserar dock på 

texter skrivna av niondeklassare och skulle i det avseendet ändå trivialisera en liknande jämförelse. 

Nedan följer den valda uppgiften till fullo: 

Flammande kärlek kan vara det vackraste som finns, men risken finns alltid att man bränner sig eller 

att elden så småningom slocknar. Kärlek som inte är besvarad eller en relation som inte är besvarad 

kan göra ont. 

 En ungdomstidning ska ha ett temanummer om kärlek och efterlyser ungdomars krönikor om 

detta ämne. Du bestämmer dig för att delta. 

 Skriv en krönika. Beskriv vad kärlek är enligt dig och diskutera om kärleken är värd risken när 

den kan orsaka så mycket smärta. 

 Rubrik: Flammande kärlek 

(Skolverket, 2011b) 

När standardiserade prov åsyftas används i denna uppsats de båda begreppen nationella prov och 

centrala prov växelvis. Anledningen till de olika benämningarna är att den förra infördes först i 

samband med Lpo 94. När de standardiserade proven dessförinnan åsyftas används den senare 

benämningen. Närmare bestämt är de centrala proven de prov som skrevs i gymnasiet fram till 1994. 

I grundskolan kallades dessa standardprov. 

Elevtexterna 

Textmaterialet finns att tillgå i arkivet på Avdelningen för forskning och utbildning i modern svenska (FUMS) 

på institutionen för Nordiska Språk i Uppsala. Elevtexterna är handskrivna och kan med fördel 

omarbetas till digital form. Metoden kan verka inskränkande på materialets omfattning, med tanke 

på det tidskrävande arbetet, men förtjänsterna är desto större. Möjligheten att automatiskt räkna ord 

och bokstäver för att sedan jämföra och citera olika elevtexter är en tillgång. Även risken för 

felräkning minimeras med datorns hjälp, särskilt vid beräkningen av ordlängd. 

Urvalet har gjorts med en form av randomisering utifrån de yttre ramarna kön och betyg. Jag 

har rangordnat elevtexterna utifrån FUMS katalognummer och börjat bakifrån. Detta för att 

minimera risken för eventuella bortfall som gissningsvis bör vara vanligare i början av ett register då 

dessa texter hanteras mer frekvent. Någon hänsyn till demografiska omständigheter har inte 

beaktats. Omfånget har bestämts till tre texter per betyg och könstillhörighet. Texter med betyget 

Väl godkänt kommer inte att tas med i undersökningen då dessa inte är av lika stort intresse i min 

undersökning. Väl godkänt hamnar mitt emellan två godkända betygssteg och en exkludering av 

dessa texter gör materialet mer polariserat. Därmed resulterar datamaterialet i 18 elevtexter ordnade i 
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sex grupper varav tre texter i varje. På grund av dålig manlig representation och ett bortfall i FUMS 

arkiv kunde dock endast två MVG-texter skrivna av pojkar erhållas. Detta resulterar följaktligen i det 

reducerade totala urvalet, 17 elevtexter. 

Urvalet anses vara av ett adekvat omfång då analysen som görs är relativt omfattande. Om 

endast text- och meningslängd hade granskats hade beräkningen kunnat göras för hand vilket 

följaktligen hade medfört ett större antal analyserade elevtexter. Ordlängdsvariabeln, som utgör en 

separat beräkning, hade dock inneburit ett problem vid den manuella metoden. Även en jämförelse 

med liknande studier motiverar urvalets omfång.  

Materialet har delats in i grupper utifrån de erhållna betygen och benämns: EUM (ej uppnått 

målen), G (godkänd) och MVG (mycket väl godkänd). Att uppsatsernas betyg inte nödvändigtvis 

stämmer helt överens med bedömningsanvisningarna har varit en svårhanterlig vetskap. Det är dock 

de bedömande lärarnas betygsättning som jag utgått ifrån. Den har tolkats som absolut sanning och 

inte kritiserats. Detta förfarande har inte ansetts som en svaghet i undersökningen då det de facto är 

hur texternas kvantitativa strukturer korrelerar med de satta betygen som varit föremål för 

undersökningen. 

För att enkelt och begripligt kunna jämföra och referera till olika texter har de fått varsitt unikt 

kodnummer av formen "F" för flicka och "P" för pojke. Därefter följer textens betyg och dess 

ordningsnummer. Kodnumret "FG2" betecknar alltså text nummer två i gruppen för texter skrivna 

av flickor med betyget godkänt. I bilaga 2 finns en tabell som visar vilket katalognummer elevtexternas 

kodnummer representerar. 

Metod för analys av elevtexterna 

Syftet med min undersökning, att klargöra förhållandet mellan elevtexters ytstruktur och deras betyg, 

har legat till grund för valet av metod. Elevtexterna har uteslutande analyserats kvantitativt. Med 

kvantitativt åsyftas just texternas strukturella egenskaper till skillnad från de innehållsligt kvalitativa. 

Att komplettera denna analys med elevtexternas innehållsliga egenskaper vore också av intresse men, 

av utrymmesskäl, kommer den kvalitativa metod som hade erfordras för en liknande undersökning 

att exkluderas. I fokus hamnar uteslutande kvantitativa värden. 

I denna typ av analys insamlas kvantifierbar data utifrån olika givna variabler och presenteras i 

statistisk form. På detta sätt framkommer faktiska förhållanden och inte uppfattningen av ett visst 

förhållande, som exempelvis hade varit resultatet av en intervju. En sådan subjektivitet hade klingat 

falskt i förhållande till mitt syfte varpå den uteslöts. Mina resultat framkommer följaktligen i otolkat 

format och kan då med fördel analyseras utifrån tidigare liknande undersökningar och mina 
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teoretiska utgångspunkter. Detta medför ett bredare perspektiv där plattformen för analys blir 

bredare. Den kvantitativa textanalysen är mycket vanlig inom svensk språkforskning vilket ger näring 

till mitt analyskapitel.  

Undersökningen har bestått av att räkna textlängd, meningslängd och ordlängd av de 

granskade elevtexterna. Textlängden har beräknats i ordbehandlingsprogrammet Microsoft Office Word 

2007. I den mån det har varit möjligt har texterna lämnats onormerade. Detta medför, till exempel, 

att särskrivna ord räknats som två eller flera. Rubriken har inte räknats med i textlängden då dessa 

två ord är bestämda på förhand och inte del av elevens eget textskapande.  

I det ovan nämnda ordbehandlingsprogrammet finns ingen funktion för beräkning av 

meningslängd eller ordmedellängd. Den genomsnittliga meningslängden har därför beräknats med 

hjälp av ett speciellt verktyg för beräkning av läsbarhetsindex (Öqvist Seimyr, 2002).  

Ett problem som påträffats vid tolkningen av vissa elevtexters meningslängder är i de fall 

längden av dessa är en bedömningsfråga. Detta problem återfinns i de fall då punkten, av någon 

anledning, utelämnats men följande sats påbörjas med stor bokstav och när skiljetecknets betydelse 

inte är uppenbar – komma som följs av versal eller punkt som följs av gemen. Frånvaron av punkt 

uppenbaras, av någon anledning, oftast i slutet av stycken. I de flesta fall visar dock satsstrukturen 

om det handlar om en eller två separata grafiska meningar, i annat fall har undertecknad haft 

tolkningsföreträde och lagt till skiljetecken när det känts befogat. Detta har blivit den vedertagna 

metoden för hantering av problemet med frånvarande skiljetecken och berättigas genom att eleven 

”uppvisat god vilja” (Teleman, 1974: 256).  

För att komplettera den genomsnittliga meningslängden kommer denna jämföras med 

medelvärdena för elevtexternas makrosyntagmer. Denna uppdelning görs manuellt och kommer 

endast att innefatta sex stycken texter – den första från varje kön och betygsgrupp. 

Det ovan nämnda verktyget för beräkning av läsbarhetsindex har använts för att hitta antalet 

ord med sju eller fler bokstäver. För beräkning av ordmedellängd finns dock, mig veterligen, inga 

program som är kompatibla med det svenska alfabetets bokstavsuppsättning. Att för hand räkna 

bokstäverna i samtliga elevtexter anses vara en alltför tidskrävande uppgift med hög risk för 

felberäkning. Ett antal webbsidor erbjuder visserligen beräkning av ordmedellängd men då endast av 

engelskspråkiga texter. Dessa verktyg utelämnar bokstäverna å, ä och ö. Exempelvis uppfattas ordet 

"räksmörgås" som fyra korta ord, "r ksm rg s", och ger därmed en felaktig bild av den egentliga 

ordmedellängden. För att komma runt detta problem har funktionen "Ersätt" i 

ordbehandlingsprogrammet använts och på så vis bytt ut å och ä mot a och ö mot o. Efter denna 

konvertering har verktyget "Text Analysis" (Safronov, 2008) kunnat användas.  

http://www.mste.uiuc.edu/contact.php?recipients=Pavel%20Safronov&addr_book=default&info=Text%20Analysis%20Applet&ref=/pavel/java/text/index.html
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I liknande undersökningar har vanligtvis fler värden av närliggande karaktär beräknats, såsom 

läsbarhetsindex (LIX) och ordvariationsindex (OVIX). LIX-värdet är antal ord per mening, adderat 

med andelen långa ord i texten. Med långa ord avses ord med fler än sex bokstäver. Detta värde 

används för att ge en uppfattning om texters komplexitet. OVIX är en kvot som räknas ut med den 

logaritmiska formeln: log(x)/log(2-(log(y)/log(x))), där x är textlängden (antalet graford) och y är 

antalet lexikonord. OVIX-värdet är ett mått på texters ordvariation där längdens betydelse elimineras 

(Hultman & Westman, 1977: 56). Dessa språkliga mått kan utan svårighet beräknas via ”LIX 

räknaren” [!] som finns tillgänglig gratis på internet (Öqvist Seimyr, 2002) men har medvetet valts 

bort till min undersökning då de beskriver ytterligare ett samband och därmed hamnar utanför 

området för vad som kan betraktas som intressant. 

Etiska överväganden 

Vid läsningen av elevernas texter har det, inte minst på grund av skrivuppgiftens tema, framkommit 

känslig och utelämnande information. I kombination med elevens namn och skola som finns angivet 

blir en varsam hantering av informanternas uppgifter av högsta prioritet. 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2012) har varit en 

utgångspunkt vid undersökning och hantering av de insamlade elevtexterna. Principerna innebär att 

materialet endast får användas i ett vetenskapligt syfte. Personuppgifter som presenteras behandlas 

med konfidentialitet för att säkerställa skribenters och andra berördas anonymitet.  

Samtliga forskningsetiska principer har dock inte kunnat tillgodoses helt och hållet. Kravet på 

information och samtycke har inte tagits i beaktning då kontakt med eleverna skulle blivit svår att 

etablera. Elevtexternas författare kan inte längre nås genom den aktuella skolan då de i nuläget 

antingen slutat skolan eller börjat på ett gymnasium. Vetenskapsrådet anser däremot att de fall då 

undersökningsdeltagare deltar passivt i en studie kan utgöra ett undantag och bör behandlas från fall 

till fall. Framförallt bör hänsyn tas till olägenheter som kan uppstå vid utebliven eller indirekt 

information om berörda parter. I det digitaliserade materialet som presenteras i denna uppsats har 

skolor, egennamn och ortnamn bytts ut. Vid utbytandet har jag givetvis strävat efter att ersätta 

namnet med ett av samma stilistiska karaktär. Exempelvis skulle namnet Kalle snarare ersättas med 

Pelle än med Sebastian. Materialet har behandlats med sparsamhet, inga hela texter utan endast 

utdrag har presenteras. Eftersom elevtexterna från februari 2011 numera är allmänna handlingar, de 

digitaliserade versionerna av dessa är avidentifierade och skribenterna deltar passivt i 

undersökningen anser jag att hänsyn har tagits till eventuella olägenheter som skulle kunna uppstå 

för eleverna.  
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Ytterligare bekräftelse på uppmärksammade sekretesskrav har säkerställts via en skriftlig 

överenskommelse mellan mig och FUMS (se Tabell 8 i bilaga 3). Detta är en säkerhetsrutin som 

krävs för att få tillgång till och kopiera material från FUMS arkiv med elevtexter. Avtalet förpliktigar 

avidentifiering, ej uppvisande av hela elevtexter, att materialet inte används till något annat ändamål 

än mitt examensarbete samt att ett exemplar av mitt examensarbete lämnas till provgruppen på 

FUMS. 

Betygsskalan 

De undersökta elevtexterna var de sista att betygsättas med den fyrgradiga betygsskalan från Lpo 94. 

De olika betygsstegen omnämns flitigt i denna uppsats och representeras enligt följande: Godkänt 

(G), väl godkänt (VG), mycket väl godkänt (MVG) och ej uppnått målen (EUM). I de fall då förkortningen 

IG (icke godkänt) används refereras studier från gymnasieskolan där detta betyg var i bruk. 



 

 

13 

 

Litteraturöversikt 

Detta kapitel inleds med en genomgång av den teori som undersökningen vilar på. Här redogörs för 

olika centrala begrepp samt den forskningsinriktning jag ansluter mig till. En kort presentation av 

den aktuella betygsskalan föregår kapitlets avslutande del där tidigare forskning presenteras. Kapitlet 

avslutas med tabell 1 där vissa variabler från relevant tidigare forskning presenteras. Detta upplägg 

motiveras genom att resultat från denna undersökning kommer att presenteras på ett liknande sätt. 

Teoretisk utgångspunkt 

I min studie ämnar jag undersöka elevtexternas genomsnittliga textlängd, meningslängd och 

ordlängd. Den teoretiska utgångpunkten för analysen av materialet hämtas av den anledningen från 

textlingvistiken. 

 Textlängden mäts genom antalet ord i texten. Inom forskningen skiljer man mellan antalet 

graford, lexikonord och engångsord. Graforden (även kallat löpord) utgör de enheter i en text som 

omgärdas av mellanrum. Denna vida definition medför att likadana och avvikande böjningar av ord 

räknas som olika ord. Detta synsätt tar inte heller hänsyn till ordens längd eller betydelse. Även 

siffror och andra symboler såsom (!) räknas av datorn till denna kategori. Lexikonorden utgår istället 

från ordens betydelse och utgör de unika orden i en text. Olika böjningar såsom stol – stolen – stolar är 

ett och samma lexikonord. En svårighet vid räkningen av lexikonord är att likadana ord kan ha olika 

betydelser vilket knappast den mest avancerade digitala ordräknare kan ta hänsyn till (Bolander, 

2005: 32). Engångsord är, som namnet antyder, graford som i en text endast används en gång. 

Lexikonord och engångsord används främst när man vill studera ordvariation i en text.  

Med meningslängd avser jag den grafiska meningen – antalet graford mellan stor bokstav och 

stort skiljetecken. Vid studien av elevtexter kan denna definition, som tidigare nämnt, innebära 

problem då oerfarna skribenter har en tendens att bilda felkonstruerade meningar, satsradningar eller 

satsfragment. Detta ger givetvis en förvrängd bild i termer av meningslängd, vilket följande två (!) 

grafiska meningar, hämtade från en av mina elevtexter, ger uttryck för: 

Men när jag kollade på den underbara flickan med långt vackert hår och ett sånt vackert ansikte att 

man skulle kunna sitta och kolla på henne i timmar. Började jag undra.  

(PEUM2) 
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En lång meningslängd kan därmed tyda på antingen ett väl utvecklat och avancerat språkbruk eller 

en ofullständig meningsbyggnad och fattigt ordförråd (Josephson; Melin & Oliv, 1990: 47). För att 

komma till rätsida med problemet som uppstår i analysen av grafiska meningar talar man istället om 

makrosyntagmer. Till skillnad från den grafiska meningen som utgörs av den text som står mellan 

inledande versal och stort skiljetecken består makrosyntagmen av huvudsats och eventuella 

underordnade satser. Frasen måste minst bestå av ett subjekt och ett predikat. Makrosyntagmen är 

en självständig fras av maximalt omfång med hänsyn tagen till de ingående enheternas syntaktiska 

relationer (Loman & Jörgensen, 1971). Alltså måste de olika delarna ha en inbördes syntaktisk 

relation till varandra för att gå under benämningen makrosyntagm. Citatet ovan utgörs av två 

grafiska meningar som består av en enda makrosyntagm, men oftast är det de grafiska meningarna 

som delas upp i flera makrosyntagmer: 

1. Man söker tröst när man blir sårad 

2. och oftast hittar man lycka. 

(FG2) 

I tidigare forskning där denna studie utförts har man presenterat resultaten som antingen antalet ord 

per makrosyntagm (Andersson, 2002) eller antalet makrosyntagmer per mening (Östlund-

Stjärnegårdh, 2002). Huruvida man väljer den ena eller andra är en smaksak. I denna uppsats 

framställs resultaten enligt förstnämnda form då densamma används för de grafiska meningarna.  

Tidigare forskning 

En enhetlig bedömning av elevers skrivande är, som ovan nämnt, inte praxis i dagens skola. Genom 

att låta två grupper av bedömare betygsätta ett större urval elevtexter har man i en norsk studie visat 

att samstämmigheten uppgår till 45 procent (Berge, 2002). Denna siffra är beräknad utifrån ett 

textmaterial bestående av 1 390 texter och med en tregradig betygsskala. Givetvis bör 

samstämmigheten sjunka ytterligare vid en betygsskala med fler steg. Liknande undersökningar har 

uppvisat ännu lägre värden. I en amerikansk studie av bedömning av elevtexter var korrelationen 31 

procent (Diederich; French & Carlton, 1961) och i en svensk 27 procent (Westman, 1974). I den 

sistnämnda undersöktes dock fackmäns bedömning av broschyr-, tidnings- och lärobokstexter. 

Svårigheten i bedömningen av elevtexter är en förutsättning för denna undersökning. För att 

komma åt denna problematik måste man studera olika egenskaper hos elevtexter och hur de 

bedöms. Nedan följer en genomgång av tidigare forskning inom ämnet och för att skapa en god 

överblick är de grupperade tematiskt efter textlängd, meningslängd och ordlängd. Anledningen till 
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denna uppdelning är att samma studie sällan behandlar samtliga tre aspekter av elevtexterna. Mig 

veterligen är de enda svenska studierna som gjort det, i skrivande stund, 35, 13 respektive 10 år 

gamla. Detta är anmärkningsvärt eftersom dessa tre variabler har studerats relativt flitigt inom den 

svenska textlingvistiken. 

Textlängd 

Antalet ord i elevtexter har varit ett återkommande studieobjekt i en rad undersökningar. Tidigt ut i 

den svenska språkforskningen var Hultman & Westman (1977) där de i sin studie Gymnasistsvenska 

studerade 151 elevtexter från det centrala provet i svenska för årskurs tre i gymnasiet och jämförde 

med "vuxenprosa". Här påvisades en korrelation mellan textlängd och betyg, där antalet ord ökade i 

takt med betyget. Denna regel visade sig gälla för alla betygssteg utom det högsta (5) där de 

kvalitativa egenskaperna verkade mer betydelsefulla än för övriga steg. Hultman & Westman var 

pionjärer inom området och satte standarden för den kvantitativa textanalysen i kommande svensk 

språkforskning. I Nittonårssvenska jämförde Pettersson (1980) texter från det centrala provet i svenska 

skrivna av gymnasieelever från åren 1970 och 1977. Denna longitudinella studie undersökte 

elevtexternas förändring över en sjuårsperiod efter Hultmans & Westmans studie. I fokus var 

elevernas språkliga mognad där textlängd representerade ett av åtta kriterier. Författaren menar här att 

den språkliga kvaliteten sjunker medan textlängden stiger för skribenter från samtliga betygssteg. 

"'Skriv långt och avancerat', sade läraren 1970. 'Skriv långt och gärna också avancerat', sade han 

1977" (Pettersson, 1980: 16). Ytterligare en ingång till ämnet visas i Andersons (2002) D-uppsats där 

hon jämför elevtexter från nationella provet i svenska som första- och andraspråk. Texterna är 

skrivna av niondeklassare och tio texter från vardera grupp har undersökts. Anderssons studie 

innehåller ett stort antal kvantifierbara variabler men kopplingen till betyg är inte lika betonad som i 

andra studier. 17 av de 20 elevtexterna har fått betyget godkänt vilket omöjliggör jämförelser mellan 

betygsgrupper. Denna studie innehåller, trots betygsvariabelns frånvaro, många data som är 

relevanta för min studie. Vid referering till studien åsyftas (om inte annat anges) endast de tio texter 

skrivna av modersmålstalare. Ciolek Laerum (2009) bekräftar Hultman & Westmans studie i frågan 

om textlängdens korrelation till betyget. Undersökningsmaterialet utgörs av 40 elevtexter skrivna av 

niondeklassare som studeras utifrån ett historiskt perspektiv med en jämförelse med Olevards (1999) 

undersökningar från 1987 och 1996. Elevtexterna har en jämn fördelning i relation till betygsstegen 

och kön – tio texter i varje varav fördelningen mellan pojkar och flickor är lika i varje grupp. Den 

genomsnittliga textlängden i materialet uppvisar det högsta värdet av de undersökningar jag har 

studerat. Forskningsobjektet i studien är emellertid lärares bedömning av texterna men uppsatsen är 



 

 

16 

 

relativt nyutgiven och fokuserar just niondeklassares texter, vilket motiverar en jämförelse med min 

studie. Eva Östlund-Stjärnegårdh har i sin avhandling Godkänd i svenska? undersökt textlängden i 

gymnasistuppsatser från de lägre betygsstegen. Totalt har 60 elevtexter analyserats, 35 IG-texter, 24 

G-texter samt en text med betyget VG. Östlund-Stjärnegårdh visar, likt Hultman & Westman, att 

textlängden ökar med betygstegen.  

I de ovan nämnda studierna har jämförelsen mellan pojkar och flickor gjorts. Det har visat sig 

att flickor generellt sett skriver längre texter än pojkar. Ett fenomen som verkar förekomma under 

hela skoltiden. Det har dock visats att denna skillnad i textlängd är på väg att suddas ut, pojkarnas 

texter blir allt längre medan flickornas textlängd ligger kvar på en oförändrad nivå (Ciolek 

Laerum, 2009). 

En mer kvalitativ avhandling inom ämnet är Birgitta Norberg Brorssons Man liksom bara skriver 

– Skrivande och skrivkontexter i grundskolans år 7 och 8 (2007). Här studeras enskilda elevtexter i ljuset av 

lärares tankar om skrivundervisning med syftet att bredda förståelsen för skolskrivandets villkor i 

grundskolans senare år.  

En sjunkande textlängd? 

I och med Östlund-Stjärnegårdhs studie (2002) kunde en fallande trendlinje uppmärksammas i fråga 

om gymnasistskribenters textlängd sett ur ett historiskt perspektiv. Urvalets textmedellängd hade 

under en 25-årsperiod sjunkit från 587,8 ord i Gymnasistsvenskas (Hultman & Westman, 1977: 53) till 

519 i Godkänd i svenska? (Östlund-Stjärnegårdh, 2002: 78). Gällande högstadieelevers skrivande kan 

en liknande trend uppmärksammas. Elevtexterna i Helena Anderssons undersökning från nationella 

provet 2001 består i genomsnitt av 515 ord (Andersson, 2002: 11) vilket kan jämföras med 

elevtexterna i denna undersökning som har en medellängd på 483 ord (se tabell 8 i bilaga 2). 

Även om många data tyder på att textmedellängden minskar tycks den däremot inte gå i en 

konstant sluttande riktning. Mellan åren 1970 och 1977 har det, enligt Petterssons studie (1980), 

skett en ökning. Från Hultmans & Westmans 588 ord per text steg det till hela 621 ord. Även 

Olevard har i sin kvantitativa studie undersökt just skillnaden mellan två provgruppers texter, den 

första från 1987 och den andra från 1996. Här framgår att det också i hennes textmaterial skett en 

positiv utveckling gällande textlängden. Elevtexterna från 1996 års provtillfälle var betydligt längre 

än de från 1987. I genomsnitt 661 ord jämfört med 1987 år elevtexter som skrev 482 ord i 

genomsnitt. Urvalet bestod totalt av 60 elevtexter från årskurs nio, 30 för varje provtillfälle 

(Olevard, 1999). Ciolek Laerum (2009) bidrar med data som upprätthåller den positiva trendlinjen – 

688 ord i genomsnitt. Den positiva trenden förklaras av författaren genom att undervisningens fokus 



 

 

17 

 

har förflyttats från formalia till innehåll. Förskjutningen till trots verkar inte texters formella 

egenskaper, såsom rättstavning och styckemarkering, försämras.  

Meningslängd 

Om vi gå till äldre tider tillbaka, och rådfråga våra gamla lagar; men i synnerhet den så kallade 

Konunga-styrelsen, som förtjänar, i flera hänseenden, att vara ett mönster, även för vår tid, lär vi finna 

att tydlighet, korthet och en naturlig sammanfattning varit våra förfäders smak, och språkets egentliga 

lynne, så fjärran ifrån fåfäng grannlåt, som ifrån nedriga orda fått. 

(Rudenschöld, 1772: 4) 

Utdraget ovan är hämtat från en tidig genomgång av det svenska språkets väsen. Här presenteras, 

bland annat, korthet och tydlighet som en texts naturliga drag, vilket ironiskt nog formuleras i en 

lång och otymplig mening. Vad har då den med dagens elevtexter att göra? Med citatet vill jag belysa 

att språkets stil inte är något statiskt utan skiftar med de rådande språktrenderna. Författaren syftar 

här tillbaka till sina "förfäders smak" som påtagligt verkar skilja sig från den då rådande. Meningen 

innehåller 60 ord, vilket idag skulle klassas som en ovanligt lång mening. Östlund-Stjärnegårdh anser 

att vi befinner oss i en tid med en allmän språktrend som förespråkar allt kortare meningar 

(2002: 83). Enligt en undersökning av elevtexter mellan åren 1870 – 1965 påvisas just att den 

genomsnittliga meningslängden sjunkit med över tio ord från 27,5 till 16,9 mellan de studerade 

årtalen (Lindberg, 1973).  

Birgitta Lindgren, språkvårdare vid Språkrådet, menar att vad som uppfattas som en lång 

mening även har en kulturell aspekt. Hon menar exempelvis att många spanjorer uppfattar korta 

meningar som barnsliga varpå översättare, från svenska till spanska, ofta slår ihop två meningar till 

en. Hon menar vidare att vi här i Sverige bör se upp när vi närmar oss 40 ord i en mening 

(Lindgren, 2007: 25).  

I Gymnasistsvenska (Hultman & Westman, 1977) redovisas den genomsnittliga meningslängden 

till 16,8 ord samt längden för makrosyntagmer till 14,03 ord. I Hultman & Westmans undersökta 

elevtexter finns ingen tydlig koppling mellan de grafiska meningarnas eller makrosyntagmernas längd 

och betyget. Inte heller återfinns någon större skillnad mellan pojkars och flickors texter i relation till 

syntax. Pojkarna uppvisar här något högre värden. Denna diskrepans beror, enligt Östlund-

Stjärnegårdh, på att "... elever som inte riktigt behärskar meningsbyggnad producerar ett antal långa 

meningar med felaktiga konstruktioner eller överlånga citat från stimulanstexterna" (Östlund-

Stjärnegårdh, 2010: 112).  

I sin egen avhandling uppvisar Östlund-Stjärnegårdh (2002) ett liknande mönster: ett, ur ett 

historiskt perspektiv, sjunkande totalt genomsnitt (15,2 ord per mening), pojkar som skriver längre 
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meningar än flickor samt ingen direkt koppling mellan meningslängd och betyg. Även 

makrosyntagmerna visar här ett, ur ett historiskt perspektiv, sjunkande genomsnitt (12,3 ord per 

makrosyntagm), att det genomsnittliga värdet för flickornas makrosyntagmer är något högre än 

pojkarnas samt än mindre koppling till betygen. Pettersson (1980) studerar inte de grafiska 

meningarna men framhåller att långa satser tyder på språklig mognad. Hultman & Westman, 

Östlund-Stjärnegårdh och Pettersson undersöker gymnasieelevers texter vilket trivialiserar en direkt 

jämförelse till de studierna. 

Av högre relevans är Helena Anderssons studie av elevtexter från årskurs nio (2002). Här 

uppvisar pojkarna högre medeltal än flickorna för både grafiska meningar och makrosyntagmer. Det 

totala genomsnittet samt korrelationen mellan betyg och meningslängd redovisas inte (det 

förstnämnda kan dock enkelt räknas ut). Andersson har även delat in de grafiska meningarna i 

makrosyntagmer och visat att dessa värden hamnar ganska nära värdena för de grafiska meningarna 

hos gruppen av modersmålsskribenter. Samma jämförelse uppvisar en stor skillnad för gruppen 

andraspråksskribenter. Olevard (1999) presenterar det lägsta värdet för den genomsnittliga 

meningslängden – 11,6 ord. Genomsnittet har gått från 11,7 ord per mening för 1987 års skribenter 

till 11,6 ord år 1996. Pojkar visar här upp en längre genomsnittlig meningslängd än flickorna vilket 

författaren förklarar genom att understryka flickornas verbala stil med en hög frekvens av dialog. 

Olevard presenterar därmed värden för texternas genomsnittliga meningslängder utan dialog där 

man kan se skillnaderna jämnas ut något. En svårighet med tolkningen av värdena från denna 

undersökning är att urvalsmetoden är knapphändigt beskriven. Vad som framgår är att samtliga är 

skrivna med samma tema och könsfördelningen är lika. Hur texterna har bedömts framgår dock inte 

och betygsfördelningen har naturligtvis en stor inverkan på utfallet.  

Ordlängd 

De vanligaste orden i det svenska språket är korta. När ordlängden stiger minskar också ordens 

frekvens i språket medan innehållsrikedomen ofta ökar. I svenskan finns möjligheten att bilda 

innehållsrikt specialiserade ord genom sammanssättning. Skrivuppgift är en förening av orden skriva 

och uppgift, en sammansättning som inte görs i exempelvis engelskan där de två grundorden lämnas 

intakta (jämför writing assignment). På basis av detta kan ordmedellängden alltså ge en bild av hur 

innehållsrikt, eller varierat, ordförrådet i en text är (Hultman & Westman, 1977, Andersson, 2002). 

Pettersson går till och med så långt att han beskriver ordlängden som ett "avgörande språkmått" 

(1980: 9). 
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Hultman & Westman undersökte ordmedellängden i sitt material och uppvisade en 

överensstämmelse mellan stigande ordlängd och höga betyg när det gällde pojkar. Här var de mest 

påtagliga skillnaderna när det gällde betygen 1 och 5 (i det då rådande relativa betygsystemet där 1 

var det lägsta och 5 det högsta betyget) som skiljde med 0,82 bokstäver per ord i snitt. Samma 

tydliga mönster blev dock inte synligt i flickornas texter. Den totala ordmedellängden summerades 

till 5,07 bokstäver. Skillnaden mellan pojkars och flickors texter var liten: 5,06 respektive 4,98 

bokstäver per ord. Man kan dock fråga sig hur det totala genomsnittet kan vara högre än både 

pojkarnas och flickornas genomsnitt när det rent matematiskt är omöjligt (?).  

Betydligt lägre värden står att finna i Östlund-Stjärnegårdhs studie (2002) där elevtexternas 

ordmedellängd är 4,47. Undersökningen fokuserar, som tidigare nämnt, de två lägsta betygsstegen 

och gruppen texter med betyget IG har något längre ordmedellängd än den godkända gruppens 

texter. Flickornas texter visade i Östlund-Stjärnegårdhs fall något högre värden än pojkarnas gällande 

denna variabel (se tabell 1 nedan). Östlund-Stjärnegårdh använder en praktisk metod för mätning av 

ordlängd i elevtexter, nämligen andelen långord och överlånga ord (i annan litteratur används 

benämningarna långa ord och extremt långa ord). Långord definieras som ord med sju eller fler 

bokstäver och överlånga ord har fler än tretton. Samma förhållanden gäller dessa andelar – flickorna 

uppvisar något högre värden än pojkarna och IG-texterna högre än G-texterna. Pettersson (1980) 

har undersökt både ordmedellängd och långord och påvisar sjunkande värden i sin jämförelse mellan 

1970 och 1977 års elevtexter. Ordmedellängden uppgår i det senare urvalet till 4,92 bokstäver per 

ord och pojkar uppvisar något högre värden än flickorna för ordmedellängd såsom andelen långord. 

Helena Andersson (2002) undersöker också ordmedellängden i elevtexter men jämför inte 

med textens betyg. I denna studie är jämförelsen med elevtexter från svenska som andraspråk i 

fokus. Ordmedellängden har sjunkit från Hultman & Westmans, då 25 år gamla, undersökning. 

Något totalt medelvärde presenteras dock inte. Det råder däremot samstämmighet, de båda 

studierna emellan, när det gäller pojkars högre ordmedellängd som beräknades till 4,47 jämfört mot 

flickornas 4,19. Här framgår även att pojkar med svenska som andraspråk har längre andel långord 

än flickor med svenska som modersmål. Andersson studerar, likt Östlund-Stjärnegårdh, andelen 

långord och överlånga ord. Här har pojkarna också högre värden än flickorna. De erhållna siffrorna 

till trots vill författaren inte dra slutsatsen att pojkar därmed skriver mer precist och varierat än 

flickorna. Hon har istället uppmärksammat att flickor tycks använda sig av en mer talspråkig stil 

vilket i sin tur leder till många korta ord. Denna uppfattning framkommer också i Olevard (1999) 

som uppvisar något högre värden för pojkarna i såväl ordmedellängd som andelen långord. Någon 

jämförelse med texternas betyg görs inte. 
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Tidigare studier i tabellform 

För att få en god överblick över de ovan behandlade studierna redovisas genomsnittliga värden från 

dessa i tabell 1 nedan. För enkelhetens skull har endast de studier tagits med som anses mest 

relevanta. Värdena för text- och meningslängd är uttryckta i antal ord medan ordlängden är uttryckt i 

antalet bokstäver per ord. Samtliga siffror är inte uttryckligen redovisade av författarna utan har 

räknats ut i efterhand utifrån de värden som finns att tillgå. Detta har främst varit fallet i Olevards 

studie (1996) där värdena för de två interna studierna redovisats separat.  

I sammanställningen nedan har inte hänsyn tagits till variabeln betyg. Detta på grund av att 

kopplingen därtill analyseras på olika sätt samt att olika betygssystem legat till grund för studierna. I 

de fall då uppgift saknas eller då framställningen ej innehåller tillräcklig information för att uträkning 

ska kunna ske har inte heller något värde angetts.  
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Tabell 1. Kvantitativa syntaktiska mätningar från tidigare studier. 

  Hultman & Westman Östlund-Stjärnegårdh Olevard* Ciolek Laerum Andersson 

Antal texter 151 60 60 40 10 

Skolform Gy. Gy. Gr. Gr. Gr. 

Textlängd 588 519 571 688 515 

 Pojkar 565 528 482 642 450 

 Flickor 620 504 661 741 580 

Meningslängd 16,8 15,2 11,6 - 12,7 

 Pojkar - 18,4 13,1 - 14,3 

 Flickor - 15,4 10,8 - 11,7 

Ordlängd 5,07 4,47 4,17 - 4,31 

 Pojkar 5,06 4,40 4,20 - 4,47 

 Flickor 4,98 4,58 4,14 - 4,19 

Andel långord - 16,0 % 12,2 % - 14,0 % 

 Pojkar - 18,0 % 12,7 % - 15,8 % 

 Flickor - 15,0 % 11,7 % - 12,7 % 

* Siffrorna för denna studie är en sammanslagning av två separata, från 1987 respektive 1996. 
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Resultat 

I detta kapitel redovisas utfallet av undersökningen. Resultaten struktureras enligt principen från 

metoddelen; textlängd följs av meningslängd och avslutningsvis redovisas ordlängd. Syftet är att lyfta 

fram och betona vissa språkliga drag och mönster hos de olika texterna som sedermera ligger till 

grund för analyskapitlet.  

Textlängd 

Mitt underlag från det nationella provet i svenska, för årskurs nio år 2011, består av 17 elevtexter 

med totalt 8203 ord. Likt majoriteten av den tidigare forskningen är det även i mitt material flickorna 

som är de flitigaste skribenterna; de har tillsammans skrivit 5010 ord som svarar för drygt 61 procent 

av textmaterialet. Kopplingen mellan textlängd och betyg är klart befintlig, men inte i samma tydliga 

form som i Gymnasistsvenska (Hultman & Westman, 1977: 53). Klart är i alla fall att texter som ej 

uppnår målen är de totalt sett kortaste. I tabell 2 nedan kan man se att det skiljer cirka 200 ord i 

genomsnitt mellan grupperna EUM och G, trots att den kortaste texten (PG2), bestående av 237 

ord, återfinns och sänker medelvärdet i den sistnämnda (se Tabell 7 i bilaga 1). Skillnaden mellan G- 

och MVG-texterna är i sammanhanget liten. Dock skiljer det mer än 70 ord i genomsnitt grupperna 

emellan. I G-gruppen är skillnaden mellan pojkar och flickor högst påtaglig, 267 respektive 794 ord i 

genomsnitt. Det motsvarar totalt 802 ord för pojkarna och 2383 ord för flickorna. Här återfinns 

både den längsta (FG1 på 1079 ord) och kortaste texten. En annan tydlig trend återfinns i gruppen 

för pojkarnas MVG-texter där antalet ord ökar drastiskt.  

Tabell 2. Genomsnittlig textlängd för pojkar och flickor (antal graford). 

* Endast två elevtexter ligger till grund för siffran. 

Betyg Pojkar Flickor Totalt 

EUM 390 274 332 

G 267 794 531 

MVG  610* 602 605 

Totalt 399 557 483 
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Meningslängd 

I mitt material visar denna klassifikation inte upp ett lika påtagligt mönster som textlängden. Den 

största variationen återfinns hos pojkarna som har författat både de längsta (PG3, 18,36 

ord/mening) och de kortaste meningarna i genomsnitt (PMVG1, 9,5 ord/mening). I tabell 3 nedan 

syns att MVG-texterna har den lägsta genomsnittliga meningslängden medan G-texterna uppvisar 

längre meningar än de texter som ej uppnått målen. Dessa förhållanden mellan meningslängd och 

betyg gäller oavsett könstillhörighet, dock är gränserna tydligare i pojkarnas än i flickornas elevtexter. 

Flickorna har dock författat de längsta meningarna i genomsnitt. 

Som tidigare påpekat har eleverna i vissa fall glömt att sätta punkt, eller annat stort 

skiljetecken, men börjat nästa mening med stor bokstav. Detta fenomen framträder vanligast i slutet 

och början av nytt stycke. Punkten uteblir från styckets sista mening. I dessa fall har jag valt att i den 

digitala texten lägga till en punkt. Detta för att undgå en förvrängd bild av elevers meningslängd som 

annars skulle bli betydligt längre. Oftast har detta åtagande inte krävt alltför stor tolkningsfrihet från 

min sida. 

Tabell 3. Genomsnittlig meningslängd för pojkar och flickor samt den totala meningslängden (antal 

graford). 

Betyg Pojkar Flickor Totalt 

EUM 15,21 13,26 14,34 

G 17,06 15,68 16,01 

MVG 11,40* 12,80 12,20 

Totalt 13,82 14,11 14 

* Endast två elevtexter ligger till grund för siffran. 

För att komplettera för elevers tveksamt konstruerade meningar har dessa delats upp i 

makrosyntagmer. I Tabell 5 nedan visas makrosyntagmernas genomsnittliga längd. Denna 

framställning bör ses som ett stickprov ur materialet då den endast består av sex elevtexter. 

Tydligt är att ett lågt medelvärde kan förknippas med högt betyg och vice versa. Skillnaden i 

längd mellan pojkars och flickors makrosyntagmer är liten, endast 0,11 ord. De genomsnittliga 

värdena nedan är beräknade utifrån texterna PEUM1, PG1, PMVG1, FEUM1, FG1 samt FMVG1 

och kan jämföras med respektive texts genomsnittliga meningslängd som återfinns i tabell 7 (Bilaga1). 

Endast en text, PMVG1, uppvisar längre makrosyntagmer än grafiska meningar. För de resterande 

gäller motsatsen. 
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Tabell 4. Genomsnittlig längd för pojkars och flickors makrosyntagmer. 

Betyg Pojkar Flickor Totalt 

EUM 14,43 12,04 13,11 

G 10,27 11,36 11,10 

MVG 10,59 11,03 10,82 

Totalt 11,22 11,33 11,29 

Ordlängd 

Orden, dessa små språkliga beståndsdelar korrelerar på ett liknande sätt som meningslängden med 

betygen. De elevtexter som bedömts med det högsta betyget har också det högsta värdet gällande 

ordlängden, vilket framkommer i Tabell 5 och Tabell 6 nedan. Samma mönster tydliggörs när man 

studerar andelen långa ord i mina elevtexter. De texter som blivit underkända har en högre andel 

långa ord än de som fått betyget godkänt, sedermera höjs andelen för MVG-texterna. Även här blir 

de skarpaste kontrasterna tydliggjorda i pojkarnas texter. I denna grupp stiger andelen konsekvent i 

relation till betygen. Värdena baserade på texterna från flickgruppen påvisar till synes ostrukturerade 

fördelningar. Här har de underkända texterna det högsta respektive lägsta värdet (FEUM1 respektive 

FEUM2) och har totalt sett högre andel än både G- och MVG-gruppen. Dynamiken för variabeln är 

stor. Kategorin spänner mellan andelarna 6,74 och 15,02 procent.  

 Tabell 5. Genomsnittlig andel långa ord för pojkar och flickor samt den totala andelen (%). 

 * Endast två elevtexter ligger till grund för siffran. 

Variationsbredden är mindre påtaglig om man ser till ordmedellängden. Spännvidden ligger mellan 

3,88 och 4,4 bokstäver per ord (se Tabell 7 i bilaga 1), drygt en halv bokstav i snitt. I Tabell 6 kan man 

Betyg Pojkar Flickor Totalt 

EUM 8,63 11,31 9,73 

G 11,72 8,27 9,14 

MVG 12,62* 10,80 11,54 

Totalt 10,93 9,73 10,08 
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se att både den längsta och kortaste medellängden återfinns i flickornas EUM-grupp (FEUM3 

respektive FEUM2) som också innehar det högsta medelvärdet, 4,31.  

En jämförelse mellan pojkars och flickors ordmedellängd följer samma återhållsamma trend. 

Totalt sett skiljer endast en tjugondels bokstav dem åt. Hos pojkarnas kan man dock med viss 

tydlighet urskilja att ett högt betyg korrelerar med högre ordmedellängd. Pojkarnas MVG-texter 

uppvisar ett något högre medelvärde än G- och EUM-gruppen som i sin tur uppvisar ett näst intill 

likvärdigt genomsnitt, 4,13 respektive 4,11 bokstäver per ord.  
 
Tabell 6. Genomsnittlig ordlängd för pojkar och flickor samt den totala ordmedellängden. 

 * Endast två elevtexter ligger till grund för siffra. 

 

Betyg Pojkar Flickor Totalt 

EUM 4,11 4,31 4,26 

G 4,13 3,96 4 

MVG 4,21* 4,13 4,16 

Totalt 4,15 4,10 4,12 



 

 

26 

 

Resultat i ljuset av tidigare forskning 

Här utreds de huvudsakliga språkliga dragen i de 17 studerade elevtexterna utifrån föregående 

tematiska modell – textlängd, meningslängd och ordlängd. Resultaten sätts in i ett större 

sammanhang i ljuset av tidigare undersökningar. I fokus hamnar jämförelsen mellan längd och betyg 

vilken även behandlas utifrån ett könsperspektiv. Läsaren bör här ha i åtanke att tidigare studier 

utgjorts av ett större urval elevtexter. 

Textlängd 

Uppfattningen om att ökad textlängd korrelerar med högre betyg stämmer till synes ganska bra med 

verkligheten, åtminstone om man ser till genomsnittligt antal graford i de elevtexter som ligger till 

grund för undersökningen. För pojkarna är denna ökning högst påtaglig medan genomsnittet sjunker 

något för flickorna i den högsta betygsgruppen. Utfallet är dock helt i sin ordning, även i 

Gymnasistsvenska visade det sig att textlängden sjönk något hos texterna med de högsta betyget 

(Hultman & Westman, 1977: 54). Östlund-Stjärnegårdh har också påvisat relationen mellan 

textlängd och betyg för gymnasieelevers texter (2002: 76). Att skillnaden mellan pojkarnas G- och 

MVG-grupp är såpass stor skulle man kanske kunna tolka som att förväntningarna är att de ska 

skriva korta texter och när deras alster blir längre belönas de med högre betyg. Flickorna däremot 

förväntas skriva långa texter och bestraffas när de skriver kort. 

De genomsnittliga värdena för varje betygsgrupp ökar i ett stringent mönster men den grupp 

elever som producerat de längsta texterna i genomsnitt är ändå flickor med betyget G. Att skriva en 

lång text räcker alltså inte för att få det högsta betyget, men det verkar ha en stor betydelse om man 

vill slippa undan ett underkänt betyg. I gränslandet mellan EUM och G händer nämligen något med 

texterna i urvalet; här finner man en tydlig demarkationsgräns i fråga om textlängd. Inte ens den 

längsta underkända texten är i närheten av G-gruppens genomsnitt. Många bedömare rynkar kanske 

skeptiskt på ögonbrynen när de möts av en runt 300 ord lång text, särskilt när skrivtiden är bestämd 

till 160 minuter. "Antalet ord i en uppsats kan nämligen tolkas som ett naturligt och bra mått på 

elevers språkliga p r o d u k t i v i t e t", skriver Hultman & Westman (1977: 55), vilket skulle kunna 

vara en orsak till den skarpa gränsdragningen de två lägsta betygsstegen emellan.  
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Meningslängd 

I motsats till tidigare forskning (Hultman & Westman, 1977; Andersson 2002 och Östlund-

Stjärnegårdh 2002) är det i mitt material flickorna som visar upp den längsta genomsnittliga 

meningslängden. Detta är visserligen marginellt och till stor del PMVG1:s förtjänst som dels är den 

längsta manliga texten och dessutom har den kortaste genomsnittliga meningslängden. Utan den 

texten skulle pojkarnas genomsnitt uppgå till 15,63 procent. Här blir det tydligt hur mycket en 

enskild text kan påverka resultatet i ett relativt begränsat material. 

Som tidigare nämnts kan en lång meningslängd signalera två saker; antingen en komplex och 

korrekt meningsbyggnad eller en okunnighet om fundamental meningsbyggnad (Josephson; Melin & 

Oliv, 1990: 47). En osäker skribent kan få problem när det kommer till att sätta punkt. Vanligt i 

mitt textmaterial är satsradning, ett fenomen som utgörs av, efter varandra, radade huvudsatser. På 

liknande sätt hålls meningar vid liv med konstgjord andning:  

Om du är tjej och killen du gör slut med blir arg och slår dig anmäl honom för misshandel, eller om 

han tänker göra någonting i framtiden, så fixar du en stor kille istället som kan skydda dig plus så om 

du skulle göra slut med den stora killen så skulle han inte göra någonting, för stora killar är snällare på 

det sättet om dom inte går på droger. 

(PEUM1) 

Citatet ovan är en grafisk mening bestående av 69 ord. Visserligen är det ett extremfall men 

satsradningar är ett frekvent språkdrag (se Östlund-Stjärnegårdh, 2002: 84) och det belönas sällan 

med höga betyg. Detta är en bidragande orsak till fördelningen i tabell 3 ovan. Förmågan att kunna 

korta ner meningar verkar däremot vara en egenskap som premieras. En kortare genomsnittligt 

meningslängd kan tyda på få syntaktiska meningar per grafisk mening, vilken avspeglar en mognad i 

skrivandet (Norberg Brorsson, 2007: 77). De inledande meningarna till en av MVG-texterna har en 

genomsnittlig längd på endast sju ord: 

Att beskriva kärlek kan vara svårt för vissa.  

Men det kan också vara rätt enkelt. 

Det gäller bara att man har upplev någon form av kärlek. 

Och då menar jag äkta kärlek. 

Men vad är då äkta kärlek? 

Finns det oäkta kärlek? 

(PMVG1) 

Författaren till texten ovan har inte bara lyckats hålla ner den genomsnittliga meningslängden till 

totalt 9,5 ord per mening, utan även hittat ett slags flyt i texten med varierad meningslängd. Den 

längsta meningen i PMVG1 är 25 ord, vilken följs av en kort mening med endast tre ord. 
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Dynamiken gör texten lättläst utan att för den delen kännas simpel. Ordmedellängd och andelen 

långa ord ger värden en bra bit över det totala genomsnittet. 

Ett högt betyg är dock ingen garanti för återhållsam meningslängd. En av de längre 

genomsnitten för ord per mening återfinns i texten FMVG1. I detta fall handlar det knappast om 

långa komplicerade meningar utan snarare om bristande interpunktionsförmåga. 

Det skulle därför säkert kunna finnas de som tycker att mina problem är små, men jag anser för det 

första att alla har rätt att ha problem, sörja och bearbeta det, hur stora eller små de än är, sedan tror jag 

att kärleksproblem är lika svårt vad som än hänt.  

(FMVG1) 

Meningen ovan är, med sina 50 ord, en av de längsta i materialet och skulle utan svårighet kunna 

delas upp i tre mindre. Skribenten verkar ha problem med att skilja mellan stora och små 

skiljetecken. Komma används flitigt. I texten återfinns 31 stycken varav fyra i meningen ovan. Detta 

språkdrag är, enligt Norberg Brorsson, vanligare ju lägre ner i åldrarna man studerar elevtexter 

(2007: 77).  

Angående värdena för elevernas makrosyntagmer är utfallet oväntat. Om antalet ord per 

makrosyntagm hamnar i närheten av antalet ord per grafisk mening skulle man exempelvis kunna 

dra slutsatsen att meningsbyggnaden är utan satsradningar. Korta makrosyntagmer i förhållande till 

de grafiska meningarna tyder följaktligen på motsatsen – många satsradningar. I mitt material 

överensstämmer längden för makrosyntagmerna i EUM-texterna någorlunda med meningslängden 

(jämför tabell 3 och tabell4 ovan). Detta gäller även för MVG-texterna medan G-texterna har en 

större skillnad. Varför EUM-texterna uppvisar så samstämmiga värden gällande dessa två variabler 

är svårt att säga.  

En text i mitt material avviker kraftigt när det gäller jämförelsen mellan meningslängd och ord 

per makrosyntagm. PMVG1 har nämligen färre ord per makrosyntagmer än per grafisk mening. 

Detta har att göra med en experimentell meningsbyggnad där en mening sällan delas upp i flera 

makrosyntagmer men där motsatsen är vanligt: ”Du vet att du har hittat den rätte när personen 

älskar dig för precis den du är. När du är vacker eller ful. Arg eller glad”. Dessa tre meningar 

resulterar, enligt gällande tolkningsmodell, i en makrosyntagm. 

Detta belyser ett problem vid beräkningen av makrosyntagmer i elevtexter. Eftersom långt 

ifrån alla meningar har en konventionell eller korrekt uppbyggnad blir också utfallet missvisande.  
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Ordlängd 

Ordmedellängden i mitt insamlade material, 4,12 tecken per ord, är märkbart lägre än i tidigare 

studier där motsvarande är 4,17 (Olevard, 1999), 4,31 (Andersson, 2002), 4,47 (Östlund-

Stjärnegårdh, 2002) och 5,07 (Hultman & Westman, 1977). De två sistnämnda är visserligen 

grundade på gymnasietexter. Anderssons studie är däremot en aktuell jämförelse. Skillnaden är här i 

genomsnitt 0,19 tecken per ord, vilket är mer än vad det ger sken av att vara. Skillnaden blir tydligare 

om man jämför andelen långa ord som i mitt fall var 10,08 procent och i Anderssons fall 14,07. 

Samma mönster gäller Olevards elevtexter vars andel långord var 12,2 procent. Östlund-

Stjärnegårdh (2002: 85) uppmärksammar samma sjunkande trend i sin jämförelse med Hultman & 

Westmans, då 25 år gamla, studie. Denna skillnad kan möjligtvis ha att göra med de olika 

textgenrerna som studerats. Mitt material är unikt på det sättet att det utgörs av krönikor, en 

textform som inbjuder till personligt, delvis berättande, skrivande. Här lämpar sig inte ett 

koncentrerat språkbruk på samma sätt som i en debattartikel.  

Sett till betygen verkar det ändå löna sig att ha en relativt hög andel långa ord, åtminstone om 

man vill åt det högsta betyget. Hos texterna med betyget MVG stiger detta värde påtagligt, i 

synnerhet bland de manliga skribenterna. Liknande trender återfinns hos Hultman & Westman och 

Östlund-Stjärnegårdh och beror enligt den förra på att texternas specifikation och variation kan öka 

med ordmedellängden (Hultman & Westman, 1977: 76). Resultatet från elevtexterna i mitt material 

uppvisar dock inte lika stora skillnader som hos de ovan nämnda studierna vilket kanske skulle 

kunna förklaras med skillnaden i elevrepresentation. 

Skillnaden mellan pojkars och flickors ordmedellängd och andel långa ord har varit påfallande 

liten i den studerade tidigare forskningen (Hultman & Westman, 1977; Östlund-Stjärnegårdh, 2002 

och Andersson, 2002). Så är fallet även i min undersökning. Pojkarna har en ordmedellängd som 

uppgår till 4,15 bokstäver medan flickornas ord har medelvärdet 4,10. Andelen långa ord är således 

10,93 och 9,73 till pojkarnas fördel. Även detta mönster återfinns i tidigare undersökningar, dock 

inte i Östlund-Stjärnegårdhs där flickorna har något högre värden än pojkarna. Att pojkarnas texter 

har ett högre värden i dessa fall skulle enligt Hultman & Westman kunna betyda att dessa texter är 

mer varierade och/eller innehållsrika.  

Bland de långa orden som används i textmaterialet är de flesta av en till synes ganska 

okomplicerad karaktär. Mest frekvent förekommande är substantiv i bestämd form. Det i särklass 

vanligaste ordet med fler än sex bokstäver är kärleken, som påträffas 52 gånger i totalt 14 av de 

studerade elevtexterna. Den bestämda artikeln medför att ordet kvalificerar sig som ett långt ord 

enligt den aktuella definitionen. Ordet har en tydlig anknytning till skrivuppgiften och dess 
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förekomst kan närmast förklaras av uppgiftens karaktär. De följande mest frekventa långa orden 

anknyter också till uppgiftens tema: smärtan påträffas elva gånger, känslan tio och orden lycklig och 

personen nio gånger. Elevtexten med det högsta värdet i denna kategori hittas i gruppen för flickor 

med betyget EUM (FEUM3). Att se ordmedellängden som ett mått på (etymologisk) komplexitet 

eller kvalitet i mina elevtexter kan därmed ifrågasättas.  
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Sammanfattande diskussion 

Studien ovan har undersökt text-, menings- och ordlängd i förhållande till betyg samt hur pojkar och 

flickor hanterar dessa strukturella drag. Materialet har bestått av 17 elevtexter från det nationella 

provet i svenska 2011 för årskurs nio. Dessa har undersökts kvantitativt utifrån en textanalys som 

fokuserat på de textstrukturella dragen som angivits ovan.  

Av de analyser jag gjort framgår att det finns vissa skillnader mellan pojkars och flickors sätt 

att producera texter. Den kanske mest iögonfallande är textlängden, där flickor står för de ordrikaste. 

Faktum är att de fyra längsta elevtexterna i mitt material är skrivna av flickor (FG1, FG2, FMVG1 

och FMVG2). Men textlängden är inte det enda som skiljer de två könen åt. Även andelen långord 

bildar en tydlig skiljelinje. Pojkarnas texter visar här upp högre värden vilket man möjligen kan 

koppla till deras kortare texter. Samma mönster återfinns i samtliga studerade tidigare 

undersökningar. Är det rentutav så att pojkar skriver kortare men mer koncentrerat? Detta 

antagande bekräftas vid studien av andelen långord där pojkarnas texter sammantaget genererar 

högre värden. Att pojkar skriver kortare texter med fler långord bekräftas i andra studier (Hultman 

& Westman, 1977; Pettersson, 1980; Olevard, 1999 och Andersson, 2002). Att se andelen långord 

som ett mått på språklig skärpa ligger ofta nära till hands men kan vid studien av elevtexter ge en 

missvisande bild. Åtminstone i mitt urval där de vanligast förekommande långorden knappast tyder 

på detta. Min undersökning pekar därmed mot att pojkars texter inte är mer koncentrerade utan 

endast kortare än flickors.  

När det gäller meningslängden uppvisas inte lika tydliga skillnader, varken mellan 

betygsgrupper eller kön. Detta har i mångt och mycket att göra med elevers bristfälliga 

meningsbyggnad. Om samtliga meningar varit korrekt konstruerade kunde en analys likt ovan varit 

mer intressant. Elevers skriftspråkliga meningsbyggnad påminner ofta om den talspråkiga vilket 

sänker variabelns allmängiltiga betydelse. En slutsats som man kan dra är dock att beräkningen av 

meningslängd och makrosyntagmernas längd inte är tillräckligt för att ge en rättvis bild av 

meningsbyggnadens komplexitetsgrad. En antydan finns dock om att korta meningar kännetecknar 

en välskriven text. Elevtexterna som fått betyget MVG har också de, i genomsnitt, kortaste 

meningarna. Vad detta beror på är omöjligt att ta reda på med endast denna kvantitativa studie som 

underlag. Det skulle kunna vara så att korta meningar premieras då de försvårar förekomsten av 

satsradningar. Vidare skulle man kunna tänka sig att korta meningar ligger i tiden. Idag kräver inte 

skrivande några större ekonomiska uppoffringar. Man kan publicera en text på en blogg istället för 
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att behöva gå till en boktryckare och betala dyrt. Detta för med sig att informationstäthet prioriteras 

mindre varpå meningarna blir kortare (se Lindberg, 1973). 

Viktigt att påminnas om i sammanhanget är att elevtexternas betyg inte uteslutande är 

baserade på elevens textstrukturella förmåga utan andra faktorer, såsom innehåll och röd tråd (se 

Östlund-Stjärnegårdh, 2002: 52), spelar självklart in i bedömningen. 

Förslag till vidare forskning 

Då min undersökning bestått av en kvantitativ textanalys har de kvalitativa aspekterna fått liten plats. 

Under arbetets gång har många frågetecken uppkommit som inte en statistisk analys kan ge ett 

tillfredsställande svar på. Kvalitativa studier hade kompletterat denna och möjligtvis rätat ut en del 

frågetecken. Varför flickor skriver längre texter än pojkar är ett exempel på en studie som kan kräva 

ett mer kvalitativ undersökning. Av intresse är också pojkarnas högre andel långord och högre 

ordmedellängd som är ett återkommande utfall i flertalet undersökningar. Detta förklaras ibland (till 

exempel i Andersson, 2002: 16) genom att flickor skriver mer talspråkigt och använder dialog i högre 

utsträckning vilket genererar många korta interjektioner och konjunktioner. En undersökning av 

talspråkighet i elevtexter skulle därmed eventuellt kunna utröna anledningen till den högre andel 

långord som återkommande uppvisas i pojkars texter.  

Angående meningslängden vore det av intresse att titta närmare på om det verkligen är så att 

en kort meningslängd dominerar bland elevtexter från de högre betygen och i så fall anledningar till 

denna språktrend.  

Vidare kan tilläggas att en liknande studie med ett större urval elevtexter som grund också 

vore av intresse för en undersökning. Ju fler informanter man har i en undersökning desto närmare 

verkligheten bör man komma. Min undersökning innehåller 17 elevtexter och extrema värden såsom 

textlängden i FG1 eller meningslängden i PMVG1 påverkar genomsnittet märkbart. Genom att ha 

ett större urval minskas givetvis extremvärdenas påverkan på genomsnittet. 

Då detta har varit en studie av elevtexter är bedömningen av dessa ett forskningsobjekt som 

ligger nära till hands. Vilka faktorer som spelar in vid bedömningen är ett aktuellt men inte orört 

område (se till exempel Ciolek Laerum, 2009 eller Östlundh-Stjärnegårdh, 2002). Min uppsats har 

endast vidrört detta ämnesområde och framhållit att det åtminstone krävs mer än en dator även för 

att leta reda på de högsta betygen.  
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Bilaga 1 

Tabell 7. Sammanställning av medelvärden för elevtexternas kvantitativa strukturer. 

Elevtext Textlängd Meningslängd Makrosyntagmer Ordlängd Andel långa ord 

PEUM1 303 16,83 14,43 3,93 7,92 % 

PEUM2 479 14,97 - 4,16 9,39 % 

PEUM3 389 14,40 - 4,11 8,23 % 

FEUM1 313 13,61 12,41 4,30 15,02 % 

FEUM2 267 12,71 - 3,88 6,74 % 

FEUM3 242 13,44 - 4,40 11,57 % 

PG1 308 15,40 10,27 4,14 13,31 % 

PG2 237 18,23 - 3,99 8,44 % 

PG3 257 18,36 - 4,26 12,84 % 

FG1 1079 15,20 11,36 4,03 8,53 % 

FG2 746 14,92 - 3,97 8,18 % 

FG3 558 18,00 - 3,89 7,89 % 

PMVG1 646 9,50 10,59 4,30 14,40 % 

PMVG2 574 14,72 - 4,09 10,63 % 

FMVG1 761 15,22 11,03 4,24 11,70 % 

FMVG2 393 13,10 - 4,10 9,67 % 

FMVG3 651 10,67 - 4,00 10,45 % 

Genomsnitt 483 14,00 11,29 4,12 10,08 % 
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Bilaga 2 

Tabell 8. Elevtexternas kodnummer respektive katalognummer i arkivet i FUMS. 

Elevtext Katalognummer i FUMS  

P E U M 1 1109 0980  

P E U M 2 1109 0481  
 

P E U M 3 1109 1536 
 

F E U M 1 1109 1383 
 

F E U M 2 1109 0332 
 

F E U M 3 1109 0328 
 

P G 1 1109 1544 
 

P G 2 1109 1472 
 

P G 3 1109 1060 
 

F G 1 1109 1574 
 

F G 2 1109 1539 
 

F G 3 1109 0331 
 

P M V G 1 1109 0496  
 

P M V G 2 1109 0308  
 

F M V G 1 1109 1523 
 

F M V G 2 1109 1521 
 

F M V G 3 1109 0467 
 

  

 



 

 

37 

 

Bilaga 3 

 

 

 

 

 


